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Các nước châu Á gia tăng tích trữ dầu thô khi giá dầu ở Mỹ giảm
 Kể từ giữa tháng 7, giá dầu bắt đầu giảm xuống dưới mốc 75 USD/thùng do lo ngại về biến chủng Delta lan nhanh toàn 

cầu sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu về dầu thô trong giai đoạn cuối năm. Trong thời điểm này, các nước ở châu Á lên kế hoạch 
gia tăng nhập khẩu dầu thô khi Mỹ bắt đầu xuất bán từ kho dự trữ khẩn cấp, để tích trữ trước kỳ vọng dịch bệnh sẽ được 
kiểm soát vào mùa xuân năm sau. Vào sáng hôm nay, giá dầu thô tiếp tục giảm 8% khi thông tin về số ca nhiễm và tử 
vong vì Covid-19 tiếp tục tăng mạnh. Mỹ đang cố gắng triển khai tiêm chủng mở rộng để kiểm soát dịch bệnh đến đầu 
năm sau, trong khi đó Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh thành do biến chủng Delta. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

       ĐIỂM TIN NGÀNH 

 Thứ Tư, ngày 25 tháng 08 năm 2021

Điểm Tin
Thị Trường Hàng Hóa

   TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY

XUẤT NHẬP KHẨU
*  Chuyến thăm của Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris đến Singapore và Việt 
Nam trong tuần này mang đến nhiều hy vọng vào mối quan hệ ngoại giao và kinh 
tế - thương mại tốt đẹp giữa Mỹ và các nước khu vực Đông Nam Á. Giữa Mỹ và 
Singapore, đây là mối quan hệ song phương đã được thiết lập lâu đời, với giá trị 
thương mại mỗi năm ở ngưỡng khoảng 60 tỷ USD. Năm 2020, nhập khẩu của Mỹ 
từ Singapore chỉ đạt hơn 31 tỷ USD, tăng so với khoảng 26,5 tỷ USD vào năm 2019. 
Ngược lại, xuất khẩu của Mỹ sang Singapore giảm xuống chỉ còn 27 tỷ USD. Đầu 
tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ vào Singapore lên tới 288 tỷ USD vào năm 2019, 
với các ngành như máy móc cơ khí, dược phẩm và dầu mỏ. Trong khi đó, vào năm 
2019, tổng vốn đầu tư FDI của Mỹ vào Việt Nam chỉ ở mức 2,6 tỷ USD, nhưng hoạt 
động xuất nhập khẩu lại sôi động hơn Singapore rất nhiều, với mức cao kỷ lục 84 
tỷ USD trong năm 2020 vừa qua. Mỹ nhập khẩu phần lớn hàng máy móc cơ khí, 
đồ nội thất gia dụng, hàng dệt may từ Việt Nam. 
*  Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường, ngoài những hỗ trợ 
rất lớn của Chính phủ Mỹ về vaccine cho Việt Nam thì những vấn đề liên quan 
đến xuất nhập khẩu, thương mại và chuỗi cung ứng sẽ nhận được nhiều sự quan 
tâm với kỳ vọng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát vào năm sau nếu như cả Mỹ và 
Việt Nam triển khai tốt việc tiêm chủng vaccine cho người dân. Theo Trung tâm 
Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đại dịch Covid-19 toàn cầu và sự cạnh 
tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu 
tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ. ASEAN nói chung và Việt Nam nói 
riêng đang trở thành một đối tác kinh tế - thương mại lớn và có nhiều triển vọng 
để phát triển hơn nữa. Chiến lược thúc đẩy hoạt động thương mại với Việt Nam 
của Mỹ rõ ràng sẽ mang lại nhiều lợi thế về chi phí lao động thấp, vị trí địa lý 
thuận lợi, các trung tâm logistics đang dần phát triển, cơ sở hạ tầng và an ninh 
quốc phòng luôn được đảm bảo.
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